สรุปผล/มติการประชุ มสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันเสาร์ ที่ 20 ธันวาคม 2551
วาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องทีป่ ระธานแจ้ งเพือ่ ทราบ

สรุปผล/มติทปี่ ระชุ ม
เรื่องสื บเนื่อง
1.ประธานฯ แจ้งที่ประชุมทราบว่าในการประชุมครั้งนี้ จะนําเรื่ องผลการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่ งเดิมบรรจุไว้เป็ นเรื่ องแจ้งเพือ่ ทราบ วาระที่
6.5 มาบรรจุไว้เป็ นเรื่ องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย วาระที่ 5.2 ต่อจาก
วาระที่ 5.1 เรื่ องรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบฯ เนื่องจากเจตนารมณ์
ของการประกันคุณภาพการศึกษาไม่วา่ ภายในหรื อภายนอก ต้องการที่จะ
นําเอาผลมาใช้ในการปรับปรุ งและพัฒนา ไม่ใช่เพื่อให้คุณให้โทษ
โดยที่การปรับปรุ งและพัฒนาจะเกี่ยวข้องกับนโยบายที่สภามหาวิทยาลัย
จะต้องตัดสิ นใจ และขอให้เลื่อนวาระที่ 5.2 เรื่ อง การจัดตั้งโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ไปเป็ นวาระที่ 5.3
2.ประธานฯแจ้งแนวปฏิบตั ิในการเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม ถือปฏิบตั ิตามแนวทางที่กาํ หนด
สภามหาวิทยาลัย กล่าวคือ เรื่ องผลการประเมินของ ก.พ.ร. ผลการ ไว้ต่อไป
ประเมินของ สมศ. และผลการประกันคุณภาพการศึกษา ขอให้นาํ เสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาก่อนโดยบรรจุเป็ นวาระเรื่ องศึกษาพิจารณา
เชิงนโยบาย แล้วจัดส่ งไปยังหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องต่อไป
3.ประธานฯ ขอให้อธิการบดีแจ้งที่ประชุมทราบ จํานวน 2 เรื่ อง
3.1 มหาวิทยาลัยฯ ได้รับ “รางวัลคุณภาพการให้บริ การประชาชน ” จาก
สํานักงาน ก.พ.ร. จํานวน 2 รางวัล ได้แก่
1) รางวัลดีเด่น ประเภทนวัตกรรมการให้บริ การสําหรับกระบวนงาน
การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานสายปฏิบตั ิการวิชาชีพ
และบริ หารทัว่ ไปด้วยระบบออนไลน์

ผู้รับผิดชอบ
-

สํานักงาน
สภามหาวิทยาลัย /
ส่ วนส่ งเสริ มวิชาการ/
ส่ วนแผนงาน
-

วาระการประชุม

สรุปผล/มติทปี่ ระชุ ม
2) รางวัลชมเชย ประเภทรายกระบวนงานสําหรับกระบวนการ
รับนักศึกษาออนไลน์
3.2 ผลงานวิจยั ของมหาวิทยาลัย เรื่ อง “ชุดโครงการวิจยั และพัฒนาลุ่มนํ้า
ปากพนัง” เป็ น 1 ใน 24 โครงการที่ได้รับรางวัลผลงานวิจยั เด่น
ประจําปี 2551 จากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุ ม
ผลการรับรองรายงานการประชุม 1.รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2551 โดยแก้ไขเพิ่มเติมข้อความ
วาระที่ 2.1
ครั้งที่ 5/2551 และผลการดําเนิน
ในหน้า 6 หน้า 14 และหน้า 16
งานสื บเนื่องตามมติที่ประชุม
2.รับทราบผลการดําเนินงานสื บเนื่องตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 5/2551
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสื บเนื่อง
1.รับทราบความคืบหน้าการดําเนินการโครงการอุทยานการศึกษา
ความคืบหน้าการดําเนินการ
วาระที่ 3.1
“เฉลิมพระเกียรติ” ประกอบด้วย
โครงการอุทยานการศึกษา
1.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาแนวทางและกําหนดยุทธศาสตร์
“เฉลิมพระกียรติ”
ในการพัฒนาอุทยานการศึกษา “เฉลิมพระกียรติ”
1.2 การแต่งตั้งคณะทํางานจัดหา จัดเก็บ และอนุรักษ์วสั ดุครุ ภณ
ั ฑ์
ในส่ วนเทิดพระเกียรติ อุทยานเทิดพระเกียรติ
1.3 ลักษณะและกิจกรรมของอุทยานการศึกษา “เฉลิมพระกียรติ”
1.4 ทิศทางการดําเนินการโครงการอุทยานการศึกษาฯ ซึ่งจะเน้นในบาง
ด้านก่อน ได้แก่ 1) ในส่ วนที่สามารถดําเนินการได้เลย โดยยังไม่
จําเป็ นต้องลงทุนในเชิงของการก่อสร้าง เช่น อุทยานพฤกษศาสตร์
เป็ นต้น 2) อุทยานเทิดพระเกียรติ และหอเฉลิมพระเกียรติ
และ 3) โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
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เรื่องสื บเนื่อง

ผู้รับผิดชอบ

แก้ไขเพิ่มเติมข้อความ
ในรายงานการประชุม

สํานักงาน
สภามหาวิทยาลัย

นําเอาแนวทาง/ข้อเสนอแนะ
อธิการบดี /
ตามที่ที่ประชุมให้ไว้ไปพิจารณา รองอธิการบดีฝ่าย
ดําเนินการต่อไป
วางแผนและพัฒนา /
ส่ วนแผนงาน/
คณะกรรมการ
ส่ งเสริ มกิจการ
มหาวิทยาลัย

วาระการประชุม

วาระที่ 3.2

การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับที่ดิน
อันสื บเนื่องจากโครงการจัดตั้ง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วาระที่ 3.3

การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผล
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์

สรุปผล/มติทปี่ ระชุ ม
2. ให้แนวทาง/ข้อเสนอแนะในการดําเนินการโครงการอุทยานการศึกษาฯ
ในประเด็นต่างๆ เช่น
2.1 เนื่องจากมหาวิทยาลัยต้องการให้อุทยานการศึกษาฯ เป็ นแหล่ง
เรี ยนรู ้ของปวงชนทั้งการเรี ยนรู ้ในระบบ นอกระบบ และตาม
อัธยาศัย ดังนั้น ขอให้เน้นคุณค่าสู งสุ ดที่ตวั กิจกรรมและกระบวน
การเรี ยนรู ้มากกว่าเน้นวัตถุ
2.2 ควรสร้างความรู ้สึกเป็ นเจ้าของร่ วมกันทั้งในส่ วนของประชาคม
ภายในมหาวิทยาลัยฯ และประชาคมภายนอก
2.3 ควรพิจารณาจัดโครงสร้าง/องค์ประกอบของคณะกรรมการฯ
ที่เหมาะสม และขอให้เชื่อมโยงกับคณะกรรมการส่ งเสริ มกิจการ
มหาวิทยาลัย รวมถึงรับฟังความคิดเห็นจากผูท้ รงคุณวุฒิในภาคส่ วน
ต่างๆ อย่างกว้างขวาง
1.รับทราบรายงานผลการจ่ายค่าชดเชยและ/หรื อค่าเยียวยาให้กบั ราษฎร
ที่ยนิ ยอมรับค่าชดเชย/ค่าเยียวยา จํานวน 10 ราย เป็ นเงิน 960,206 บาท
2.อนุมตั ิเงินเพิม่ เติมอีก 1 ล้านบาท เพื่อให้อธิ การบดีดาํ เนินการแก้ไขปัญหา
ที่ดินโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัย โดยให้เป็ นไปตามหลักการเดิม
ที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน
2551 ได้ให้ความเห็นชอบไว้แล้ว
-รับทราบผลการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การดําเนินงานฯ ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้
1. นายนนทพล นิ่มสมบุญ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
2. ศาสตราจารย์ ดร.นักสิ ทธ์ คูวฒั นาชัย
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เรื่องสื บเนื่อง

ผู้รับผิดชอบ

พิจารณาดําเนินการในส่ วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป

อธิการบดี /
โครงการชุมชนสาธิต
วลัยลักษณ์ฯ

ประสานงานนัดประชุม
คณะกรรมการฯ และพิจารณา
ดําเนินการในส่ วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป

รองอธิการบดี
ฝ่ ายกิจการสภา
มหาวิทยาลัย/
สํานักงานสภาฯ

วาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพือ่ อนุมัติ
เรื่ องพิจารณาอนุมตั ิ
วาระที่ 4.1
การพิจารณาแต่งตั้งผูอ้ าํ นวยการ
วาระที่ 4.1.1
ศูนย์คอมพิวเตอร์
วาระที่ 4.1.2

การพิจารณากําหนดตําแหน่ง
ทางวิชาการ

สรุปผล/มติทปี่ ระชุ ม
3. นายแพทย์สมศักดิ์ ชุณหะรัศมิ์
4. นางสาวดารัตน์ บริ พนั ธกุล
5. นายไพฑูรย์ ทวีผล
6. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
7. หัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
8. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

เรื่องสื บเนื่อง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผูช้ ่วยเลขานุการ
ผูช้ ่วยเลขานุการ

-อนุมตั ิให้แต่งตั้ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรพล สังข์โพธิ์ ดํารงตําแหน่ง
ผูอ้ าํ นวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ง 4 ปี ตามที่
คณะกรรมการสรรหาผูอ้ าํ นวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ นําเสนอ
-อนุมตั ิกาํ หนดตําแหน่งทางวิชาการ ให้คณาจารย์ดาํ รงตําแหน่งทางวิชาการ
ตามที่ คณะกรรมการบริ หารงานบุคคล เสนอ ดังนี้
1. ดร.จิราภรณ์ สรรพวีรวงศ์ ดํารงตําแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
พยาบาลศาสตร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ 6 กันยายน 2550
2. ดร.นิวตั เมืองแก้ว ดํารงตําแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
สัตวศาสตร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ 29 มกราคม 2551
3. ดร.สราวุธ เดชมณี ดํารงตําแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
เคมีวิเคราะห์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2551
4. ดร.ประกาศิต สิ ทธิ์ธิติกลุ ดํารงตําแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ 8 เมษายน 2551
4

ผู้รับผิดชอบ

จัดทําประกาศสภามหาวิทยาลัย
และนําเสนอนายกสภา
มหาวิทยาลัยเพือ่ ลงนามต่อไป
พิจารณาดําเนินการ
ในส่ วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

สํานักงาน
สภามหาวิทยาลัย
ส่ วนการเจ้าหน้าที่

วาระการประชุม

วาระที่ 4.1.3

วาระที่ 4.1.4

(ร่ าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ ว่าด้วย การศึกษา
ขั้นปริ ญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....
งบการเงินประจําปี
งบประมาณ 2551

สรุปผล/มติทปี่ ระชุ ม
เรื่องสื บเนื่อง
5. นายอุทยั ไตรอภิรักษ์ ดํารงตําแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
เทคนิคการแพทย์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ 21 เมษายน 2551
-อนุมตั ิ (ร่ าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริ ญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... จัดทําประกาศสภามหาวิทยาลัย
ตามที่ สภาวิชาการ เสนอ
และนําเสนอนายกสภา
มหาวิทยาลัยเพือ่ ลงนามต่อไป
พิจารณาดําเนินการ
1.อนุมตั ิงบการเงินมหาวิทยาลัยฯ ประจําปี สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2551
ในส่ วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
และ 2550 ตามที่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เสนอ
2.ให้แนวทางและข้อเสนอแนะในการจัดทํางบการเงินของมหาวิทยาลัย
ในประเด็นต่างๆ เช่น
2.1 นอกจากงบการเงินที่แสดงสถานะทางการเงินในส่ วนที่เป็ นสภาพ
คล่องและประสิ ทธิภาพในการใช้สินทรัพย์แล้ว ควรพิจารณาจัดทํา
งบการเงินที่แสดงให้เห็นถึงความมัน่ คงและยัง่ ยืนในระยะยาวของ
มหาวิทยาลัยด้วย
2.2 การวิเคราะห์ “สิ นทรัพย์” นอกจากในมิติดา้ นการเงินแล้ว ควรจะ
วิเคราะห์ในมิติอื่นที่สามารถเชื่อมโยงและเป็ นประโยชน์ต่อสถาบัน
การศึกษา เช่น มิติของทุนทางปั ญญา (Intellectual Capital) เป็ นต้น
2.3 งบการเงินฯ จะต้องมีขอ้ มูลหลักเป็ นไปตามที่ สตง.กําหนดไว้ แต่ใน
การเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณานั้น มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน สามารถเสนอข้อมูลผลการวิเคราะห์
ในด้านต่างๆ เพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม เช่น งบประมาณในส่ วน
ที่เป็ นกองทุนต่างๆ ที่แสดงถึงความมัน่ คงและยัง่ ยืนของมหาวิทยาลัย
ในระยะยาว เป็ นต้น
5

ผู้รับผิดชอบ

สํานักงาน
สภามหาวิทยาลัย
คณะกรรมการการเงิน
และทรัพย์สิน /
ส่ วนการเงินและบัญชี

วาระที่ 4.1.5

วาระที่ 4.2
วาระที่ 4.2.1

วาระที่ 4.2.2

ระเบียบวาระที่ 5
วาระที่ 5.1

วาระการประชุม
ขออนุมตั ิงบประมาณเพิ่มเติม
ระหว่างปี งบประมาณ 2552

เรื่ องพิจารณาทักท้วง
ขออนุมตั ิหลักสู ตรเภสัชศาสตร
บัณฑิต 6 ปี (หลักสู ตรปรับปรุ ง
พ.ศ. 2551)
ขออนุมตั ิหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการจัดการ
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2551)
เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย
รายงานการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ประจําปี งบประมาณ 2551

สรุปผล/มติทปี่ ระชุ ม
-อนุมตั ิงบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปี งบประมาณ 2552 ตามที่
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เสนอ จํานวน 3 รายการ
ในวงเงินรวมทั้งสิ้ น 46,389,740 บาท ดังนี้
1. อาคารวิชาการ
จํานวน 9,866,400 บาท
2. อาคารวิจยั วิทยาการสุ ขภาพ จํานวน 21,600,000 บาท
3. อาคารบําบัดของเสี ย
จํานวน 14,923,340 บาท

เรื่องสื บเนื่อง
พิจารณาดําเนินการ
ในส่ วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ผู้รับผิดชอบ
ส่ วนแผนงาน

-อนุมตั ิหลักสู ตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 6 ปี (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2551)
ตามที่ สภาวิชาการ เสนอ

พิจารณาดําเนินการ
ในส่ วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

-อนุมตั ิหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการจัดการ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พิจารณาดําเนินการ
พ.ศ. 2551) ตามที่ สภาวิชาการ เสนอ
ในส่ วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ส่ วนส่ งเสริ มวิชาการ/
สํานักวิชา
เภสัชศาสตร์
ส่ วนส่ งเสริ มวิชาการ/
สํานักวิชาการจัดการ

-เห็นชอบรายงานฯ ตามที่ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล เสนอ พิจารณาดําเนินการในส่ วน
โดยให้แนวทาง/ความเห็นในประเด็นต่างๆ เช่น
ที่เกี่ยวข้องต่อไป
1. ขอให้ฝ่ายบริ หารนําเอารายงานการติดตามฯ ไปสู่ การปฏิบตั ิ และในบาง
เรื่ องอาจนําไปบรรจุไว้ในแผนปฏิบตั ิการประจําปี พร้อมกําหนดแนวทาง
การพัฒนาปรับปรุ ง โดยระบุเป็ นหมายเหตุไว้วา่ เป็ นผลสื บเนื่องมาจาก
ข้อเสนอแนะในรายงานการติดตามฯ ทั้งนี้ เพื่อสภามหาวิทยาลัยจะได้
พิจารณาว่า ควรให้นโยบายหรื อสนับสนุนทรัพยากรในด้านใดเพิ่มเติม
อีกบ้าง เพื่อทําให้เรื่ องดังกล่าวบรรลุผลตามเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้

อธิการบดี /
รองอธิการบดี
ฝ่ ายกิจการ
สภามหาวิทยาลัย /
สํานักงาน
สภามหาวิทยาลัย/
หน่วยตรวจสอบ
ภายใน
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วาระการประชุม

วาระที่ 5.2

ผลการประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ปี การศึกษา 2550

สรุปผล/มติทปี่ ระชุ ม
เรื่องสื บเนื่อง
2. ด้วยมหาวิทยาลัยได้นาํ เอาระบบการประเมินฯ มาใช้เป็ นเครื่ องมือเพือ่
การพัฒนา ดังนั้น นอกจากการประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม
ของมหาวิทยาลัยแล้ว ฝ่ ายบริ หาร หรื อหน่วยตรวจสอบภายในควรจะ
ประเมินผลการดําเนินงานในระดับหน่วยงานย่อยด้วย แล้วนําผลการ
ประเมินไปสู่ กระบวนการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
เพื่อจะได้นาํ เอาความรู ้ ทักษะ ประสบการณ์ ไปใช้ประโยชน์ในการ
ปฏิบตั ิงานต่อไป และมหาวิทยาลัยอาจพิจารณาหาแนวทางให้รางวัลแก่
หน่วยงานต่างๆ ตามความเหมาะสม ซึ่งน่าจะเป็ นวิธีการเชิงบวกที่ทาํ ให้
พนักงาน/หน่วยงานมีความสุ ขจากการประเมินผล
-ให้แนวทาง/ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาเพิม่ เติม
พิจารณาดําเนินการตามแนวทาง
และข้อเสนอแนะที่ที่ประชุม
ในประเด็นต่างๆ เช่น
1.ขอให้นาํ เอาผลการประกันคุณภาพการศึกษา ในองค์ประกอบย่อยต่างๆ ให้ไว้ต่อไป
ของแต่ละสํานักวิชา มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาต่อไป โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ในส่ วนที่มีคะแนนตํ่ากว่าเกณฑ์คุณภาพที่กาํ หนดไว้ ขอให้วาง
แผนพัฒนาอย่างเป็ นรู ปธรรมเพื่อจะได้ผา่ นเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ในปี ต่อไป กล่าวคือ ต้องมีผลการประเมินอย่างน้อยอยูใ่ นระดับดีข้ ึนไป
2.เนื่องจากมีการตีความไม่ชดั เจนถึงเกณฑ์บางเกณฑ์ที่ สกอ. สมศ. และ
ก.พ.ร. กําหนดไว้ ดังนั้น มหาวิทยาลัย/สํานักวิชาควรจะตีความถึงเกณฑ์
และตัวชี้วดั ต่างๆ ให้ชดั เจนตรงกัน เพื่อจะได้เรี ยนรู ้และสามารถประเมิน
ผลได้อย่างแท้จริ ง และในอนาคตเมื่อสํานักวิชาผ่านเกณฑ์คุณภาพที่
กําหนดไว้แล้ว สภามหาวิทยาลัยสามารถกําหนดเป้ าหมายและตัวชี้วดั
ที่ทา้ ทายมากขึ้นและเป็ นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเอง ทั้งนี้ เพื่อจะได้
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ผู้รับผิดชอบ

อธิการบดี /
รองอธิการบดี
ฝ่ ายวิชาการ /
ส่ วนส่ งเสริ มวิชาการ

วาระการประชุม

วาระที่ 5.3

การจัดตั้งโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สรุปผล/มติทปี่ ระชุ ม
เรื่องสื บเนื่อง
ยกระดับคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยในภาพรวม และสํานักวิชา
ที่ได้คะแนนในระดับ 3 อยูแ่ ล้ว จะได้เรี ยนรู ้และพัฒนาตามเกณฑ์และ
ตัวชี้วดั ต่างๆ เพื่อให้เกิดคุณภาพที่สูงขึ้นไป
3. การประกันคุณภาพภายใน จะเป็ นกระบวนการและกลไกที่ทาํ ให้คน
ภายในองค์กรเกิดการเรี ยนรู ้และพัฒนาร่ วมกัน แล้วนําเอาผลการประกัน
คุณภาพภายในไปใช้ในการทํางาน ดังนั้น มหาวิทยาลัยจะต้องสื่ อสาร
ให้พนักงาน/หน่วยงานเกิดความเข้าใจที่ตรงกัน
4. เนื่องจากมหาวิทยาลัย ได้จดั ส่ งผลการประกันคุณภาพการศึกษา ฯ ไปยัง
สกอ. ก่อนหน้านี้แล้ว ดังนั้น ขอให้มหาวิทยาลัยสรุ ปความเห็น/ข้อเสนอ
แนะของสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งนี้ เสนอไปยัง สกอ.เพิ่มเติม
-ให้นโยบาย/แนวทางการจัดตั้งโรงพยาบาลฯ ในประเด็นต่างๆ เช่น
พิจารณาดําเนินการตามนโยบาย
1. เป็ นโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย ไม่ใช่ของสํานักวิชาแพทยศาสตร์
และแนวทางที่ที่ประชุมให้ไว้
มีจาํ นวนเตียงผูป้ ่ วยสามัญไม่ต่าํ กว่า 400 เตียงและเป็ นโรงพยาบาลระดับ ต่อไป
ตติยภูมิ แต่มกั จะมีการเรี ยกร้องให้มีบริ การด้านการแพทย์สาขาต่างๆ
ทั้งบริ การผูป้ ่ วยนอก ผูป้ ่ วยใน การบริ บาลผูป้ ่ วยหนักและผูป้ ่ วย
อุบตั ิเหตุและฉุกเฉิ นด้วย ดังนั้นขอให้มหาวิทยาลัยศึกษาความเป็ นไปได้
ในการเชิญชวนภาคเอกชนเข้ามาลงทุนจัดตั้งโรงพยาบาล คู่เคียงกับ
โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย โดยที่โรงพยาบาลของเอกชนจะเน้นให้
บริ การด้านการแพทย์สาขาต่างๆ และโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย
จะเน้นในระดับตติยภูมิ และมีคณะกรรมการบริ หารงานร่ วมกัน
2. เนื่องจากโรงพยาบาลจะเป็ นสถานที่ผลิตบัณฑิตแพทย์ดว้ ย ดังนั้น
จะต้องมีมาตรฐานตามเกณฑ์ของ สกอ. ผ่านแพทยสภา
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ผู้รับผิดชอบ

อธิการบดี / สํานักวิชา
และคณะทํางาน
ที่เกี่ยวข้อง

วาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 6
วาระที่ 6.1

เรื่องแจ้ งเพือ่ ทราบ
ความคืบหน้าในการเสนอ
ร่ างพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย
ปริ ญญาในสาขาวิชาและอักษร
ย่อสําหรับสาขาวิชาของ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. ....

สรุปผล/มติทปี่ ระชุ ม
3. ควรกําหนด Function ที่ชดั เจนก่อนที่จะไปกําหนด Structure เช่น การ
เป็ น Multi - Professional Teaching and Learnning และ Community
Oriented Hospital การมีฐานของหลักสู ตรที่เป็ น Problem Based หรื อ
Case Based การมีระบบรองรับบุคลากรในวิชาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และด้านอื่นๆ เป็ นต้น
4. ควรนําประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมาเชื่อมโยงและใช้ประกอบการพิจารณา
ดําเนินการด้วย เช่น การมีเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทนั สมัยและก้าว
หน้ามากขึ้นในปัจุบนั การมองในมิติ “มนุษย์และสังคม” มากขึ้น
การพิจารณาเรื่ อง “วิศวกรรมชีวเวชศาสตร์ ” และ “เวชศาสตร์ฟ้ื นฟู”
การร่ วมมือกับสํานักวิชาอื่นๆ ในลักษณะที่เป็ นสหสาขาวิชา เป็ นต้น
5. ขอให้เร่ งจัดทําแผนแม่บทการจัดตั้งโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โดยเน้นในที่เรื่ องสําคัญๆ และจําเป็ นก่อน พร้อมทั้งประมาณการ
งบประมาณรายจ่าย แล้วนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
และเสนอเรื่ องไปยังรัฐบาลผ่านกระทรวงศึกษาธิการเพื่อพิจารณาต่อไป
ทั้งนี้ เพื่อให้ทนั ในปี งบประมาณ 2553
-รับทราบ
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เรื่องสื บเนื่อง

ผู้รับผิดชอบ

-

-

วาระที่ 6.2
วาระที่ 6.3
วาระที่ 6.4
วาระที่ 6.5

ระเบียบวาระที่ 7
วาระที่ 7.1

วาระการประชุม
การปรับปรุ งแก้ไขหลักสู ตรแบบ
ไม่กระทบโครงสร้างหลักสู ตร
โครงการเด่นปี 2551 สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจยั
ทําเนียบทุนการศึกษา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
กําหนดวันประชุม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2552

สรุปผล/มติทปี่ ระชุ ม
-รับทราบ

เรื่องสื บเนื่อง
-

ผู้รับผิดชอบ
-

-รับทราบ

-

-

-รับทราบ

-

-

-รับทราบการนัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2552 ในวันเสาร์ที่ 14
มีนาคม 2552 เวลา 09.00 น. เป็ นต้นไป ณ ห้องโมคลาน อาคารบริ หาร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรี ธรรมราช

เรื่องอืน่ ๆ
การขึ้นเงินเดือนประจําปี
งบประมาณ 2552 ของอธิการบดี
(วาระลับ)

-

ประสานงานและดําเนินการ
เพื่อจัดประชุมต่อไป

สํานักงาน
สภามหาวิทยาลัย

พิจารณาดําเนินการในส่ วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุ รสี ห์ วัฒนวิกย์กิจ)
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

(นายบรรจงวิทย์ ยิง่ ยงค์)
หัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
ผูส้ รุ ปมติที่ประชุม
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ส่ วนการเจ้าหน้าที่

